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Năng lực trong lĩnh vực  
Kiểm định, kiểm tra chất lượng 
các thiết bị, kết cầu trong ngành 
công nghiệp  
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I. Năng lực trong lĩnh vực 

KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
 

NĂNG LỰC VÀ PHẠM VI CUNG CẤP 

 Thực hiện các công việc thử nghiệm và liên quan trong đo lường và kiểm định: 

- Thử nghiệm cơ-lý, hóa học: Thử kéo, nén, uốn, va đập, độ cứng, phân tích thành 
phần hóa học vật liệu, kiểm tra tổ chức thô đại, tổ chức tế vi. 

- Kiểm tra không phá hủy: Siêu âm, từ tính, thẩm thấu, chụp ảnh phóng xạ, đo chiều 
dày lớp phủ, chiều dày vật liệu. 

- Kiểm tra dao động xoắn, chấn động và cân bằng động vật quay: Động cơ, Quạt, 
Bơm, Tua-bin, Chân vịt tàu thủy v.v… 

- Phân tích, đánh giá nguyên nhân hư hỏng vật liệu. 

 Tổ chức khai thác sử dụng các thiết bị thí nghiệm, đo lường phục vụ cho công tác 
nghiên cứu khoa học của các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, các đề tài ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.  

 Kiểm tra, giám định, giám sát, thẩm định, đánh giá chất lượng các công trình khoa học 
công nghệ, các thiết bị, kết cấu, sản phẩm trong ngành công nghiệp và liên quan đến 
lĩnh vực cơ khí. 

 Xây dựng và tuân thủ quy chế hoạt động của Trung tâm Thử nghiệm theo tiêu chuẩn 
quốc gia và khu vực. 

 Phát triển các quan hệ hợp tác với các tổ chức có chức năng đo lường, giám định và 
các trung tâm Thí nghiẹm khác ở trong và ngoài nước. 

 Tư vấn cho lãnh đạo Viện về các dự án đầu tư phát triển liên quan đến hoạt động tăng 
cường năng lực nghiên cứu.  

 Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật viên, giám định viên và chuyển giao công nghệ cho mọi 
cá nhân và tổ chức có nhu cầu. 
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GIỚI THIỆU LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG KIỂM ĐỊNH 

PTN A.Richard – TT KKC – Viện NCCK 

 

 

Thử nghiệm cơ-lý Thiết bị Kéo-Nén vạn năng kỹ thuật số 100T 

Máy phân tích thành phần vật liệu quang 
phổ GRN-Atlantis, phân tích được trên 3 

nền: Sắt(Fe), Nhôm(Al), Đồng(Cu) 

Phân tích mẫu vật liệu 
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Máy đo 3D - Mitutoyo 
 

Máy phân tích rung động và cân bằng 
động cầm tay 

 
 

 
Máy siêu âm mảng pha Phasor XS - GE

 
Máy siêu âm USM 35X-DAC – GE 

 

 

 

 
Máy siêu âm EPOCH LTC - Olympus 

 
Các mẫu chuẩn và phụ kiện cho thiết bị kiểm 

tra siêu âm 
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Thiết bị chụp ảnh phóng xạ bằng tia X 300KV - ICM SIT - X D3006 

 

 

Bộ thiết bị chụp ảnh phóng xạ bằng 
tia Gamma – Sigma 880 – Sentinel - 

USA 

Thiết bị kiểm tra hạt từ AC/DC Magflux - USA 

 

 

Máy đo chiều sau vết nứt RMG-4015 
– Germany 

Máy đo độ cứng cầm tay Phasor II - USA 
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GIỚI THIỆU HÌNH ẢNH TÁC NGHIỆP 

 

 

Kiểm tra siêu âm Vành bang đa – Lò quay 
nhà máy Xi-măng 

Kiểm tra từ tính mối hàn bang tải ống – 
Mỏ than Mạo Khê 

 

Kiểm tra siêu âm mảng pha trục nghiền nhà 
máy Xi-măng Quang Sơn 

Chụp ảnh phóng xạ mối hàn Buồng xoắn 
– Tuabin thủy điện Lai Châu 

 
 

Kiểm tra siêu âm đường ống công nghệ nhà 
máy chế tạo Tua-bin Gió - GE 

Chụp ảnh phóng xạ mối hàn bồn chứa 
Gas - Total – Cảng Đình Vũ 
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II. Năng lực trong lĩnh vực 

THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ, DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

NĂNG LỰC VÀ PHẠM VI CUNG CẤP 

1. Thiết kế chế tạo thiết bị, phụ tùng cho các nhà máy Nhiệt điện như: Nhiệt điện Phả Lại, 
Uông Bí, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn.. 
- Cung cấp, lắp đặt đại tu sửa chữa thiết bị hệ thống lọc bụi tĩnh điện; 
- Cung cấp, chế tạo các thiết bị phụ tùng của Hệ thống cung cấp than trong nhà 

máy nhiệt điện: Máy cấp than nguyên; thiết bị cấp than bột; Phụ tùng thiết bị của 
Máy nghiền than. 

- Cung cấp lắp đặt các chi tiết, thiết bị của Bộ sấy không khí hồi  nhiệt kiểu quay, 
bộ sấy thu nhiệt kiểu tĩnh,  

- Cung cấp lắp đặt, đại tu sửa chữa các hệ thống băng tải, FGD, máy phá đống 
trong các nhà máy nhiệt điện... 

- Cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt, làm mát, các loại bình gia nhiệt cao, hạ áp…trong 
các nhà máy nhiệt điện. 

- Hệ thống quạt nhà máy nhiệt điện: Quạt khói, quạt gió; quạt tải bột… 
- Hệ thống thải xỉ thải tro trong các nhà máy nhiệt điện : Các loại van; máy đập xỉ, 

đường ống, xích tải, vít thuyền xỉ… 
- Phục hồi, chế tạo các hộp số cỡ lớn; 
- Phục hồi, chế tạo các bộ gối đỡ babit 
- Các thiết bị thuỷ lực, khí nén … 

2.  Thiết kế chế tạo thiết bị, phụ tùng các nhà máy thủy điện như: Thủy điện Hòa Bình, 
Sơn La, Yaly, Trị An... 
- Thiết bị trao đổi nhiệt, làm mát: Làm mát dầu gối ổ máy phát, tua bin; làm mát 

động cơ; làm mát không khí,…trong các nhà máy thủy điện. 
- Cung cấp, sửa chữa các bộ lưới chắn rác của nhà máy thủy điện. 
- Phục hồi chế tạo các bộ gối đỡ babit 
- Các thiết bị thuỷ lực, khí nén … 
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HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CUNG CẤP 

Bộ trao đổi nhiệt làm mát dầu 
 Máy biến áp 500KV nhà máy thủy điện 
YALY/ Oil cooler of Transformer in YALY 
Hydropower Plant 

Thông số kỹ thuật 
Specifications 

 

1 

Công suất trao đổi nhiệt khi nhiệt 
độ dầu vào cao hơn nhiệt độ 
nước/ Heat transfer rate when 
inlet oil temperature is higher than 
than water temperature by 40˚C:  
≥ 1000kW 

2 
Bề mặt trao đổi nhiệt/ Heat 
transfer surface area:  ≥ 53 m2 

3 
Lưu lượng nước làm mát/ Cooling 
water flow rate: 72 m3/h 

4 
Lưu lượng dầu làm mát/ Cooled 
Oil speed:   100 m3/h 

5 
Nhiệt độ làm việc của nước/ 
Working water temperature: 1~40 
˚C 

6 
Nhiệt độ làm việc của dầu/ Water 
pressure:  10~95˚C 

7 
Áp suất trong ống (nước)/ Water 
pressure: 0,03~0,2 MPa 

8 
Áp suất ngoài ống (dầu)/ Oil 
pressure:    0,4 MPa 

 

Bộ làm mát dầu ổ đỡ máy phát trong nhà 
máy thủy điện HòaBình/ Generator radial 
bearing oil cooler in Hoa Binh Hydropower 
Plant 

Thông số kỹ thuật 
Specifications 

 
1 

Áp suất làm viêc/ Operating 
pressure P1: 3,0kG/cm2 

2 
Áp suất thử/ Test pressure P2 : 
8,0kG/cm2 

3 
Nhiệt độ nước làm mát/ Cooling 
water temperature: 30˚C 

4 
Số chặng nước/ No. of water 
stage: 02 chặng 

5 
Quy cách ống/ Tube specifications: 
Φ19×1,25mm 

6 

Kích thước bao(Dài × Rộng × 
Cao)/ Overall dimension (length× 
width× height):  
910 × 790 × 620mm 
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Bộ làm mát dầu ổ hướng máy phát 
dùng trong nhà máy thủy điện công suất 

400MW/ 400MW Generator thrust bearing oil 
cooler used in hydropower     plants

Thông số kỹ thuật 
Specifications 

 
1 

Công suất truyền nhiệt/ Heat 
transfer rate: ≥35kW 

2 
Lưu lượng nước làm mát/ 
Cooling water flow rate: 35m3/h 

3 
Tốc độ dầu qua dàn làm mát/ 
Cooled Oil speed: ≤1,5m/s 

4 
Áp suất nước làm mát/ Cooling 
water pressure: ≥ 6kg/cm2 

5 
Nhiệt độ nước làm mát/ Cooling 
water temperature: ~32˚C 

6 
Nhiệt độ dầu sau dàn làm mát/ 
Oil temperature after cooling: 
<36˚C

7 

Kích thước thực (Đường kính 
ngoài/Đường kính trong × Cao)/ 
Actual dimensions: 
Φ2906/Φ2168×415mm 
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Viện Nghiên cứu Cơ khí 

Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

Việt Nam 

Tel: +84 04.376 44442    

Fax: +84 04.376.49883 

Email: narime@narime.gov.vn 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


